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Пояснювальна записка  

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 82 ім. Т.Г. Шевченка з поглибленим 
вивченням англійської мови з українською мовою навчання Кількість 

класів - 31, кількість учнів – 794. 
 

Прогнозована мережа на 2020-2021 н. р. 
 

Класи та 1 2 3 4 1- 5 6 7 8 9 5- 1 1 10 1-11 

учні     4      9 0 1 -  

              11  

Класи 4 4 4 4 16 4 3 2 2 2 13 1 1 2 31 

Учні 120 10 9 105 42 97 7 5 4 5 32 3 1 44 794 

  1 7  3  9 6 4 1 7 5 9   

З них 1   1  1         1 

інклюзивн                

ий                
У ньому Всього   Всього  Всього         Всього 

учнів -30, з   -25, з  -24, з         -79, з 
них – 

  

них – 
 

них – 
        

них –             

 1 інкл   1 інкл  1 інкл         3 

               інкл. 
 

Робочий навчальний план спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 82 ім. 

Т.Г. Шевченка з поглибленим вивченням англійської мови на 2020-2021 

навчальний рік розроблений на виконання Закону України «Про освіту», Закону 

України «Про повну загальну середню освіту». Він враховує Концепції Нової 

української школи (схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

14.12.2016р.№988-р), постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 

року № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» зі 

змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 

24.07.2019р №688, Державного стандарту базової і повної загальної середньої 

освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 

2011 року №1392 зі змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету 

Міністрів України від 7 серпня 2013року №538, Державні санітарні правила і 

норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та 

організації навчально-виховного процесу (постанова Головного державного 

санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63). 
 

При цьому використані варіанти Типових освітніх програм: 
 
 
 

№ додатку Класи Варіант Типових навчальних планів, 

навчального  затверджених Міністерством освіти і науки 

плану  України 

№1 1-А,Б,В,Г Типова освітня програма розроблена під 

 2-А,Б,В,Г керівництвом О.Я.Савченко (наказ МОН 

 класи України від 21.03.2018 №268 зі змінами в 

  наказі МОН від 08.10.2019р. №1272) 



   

№2 3-А,Б,В,Г Типова освітня програма розроблена під 

  керівництвом О.Я.Савченко (наказ МОН 

  України від 27.12.2018 №1461 зі змінами в 

  наказі МОН від 08.10.2019р. №1273) 

   

№3 4-А,Б,В,Г Таблиця № 4 Типової освітньої програми 

  закладів загальної середньої освіти І ступеня 

  (наказ МОН України вд 20.04.2018р. № 407) 

№4 5-А,Б,В,Г Таблиця №3 Типової освітньої програми 

 6-А,Б,В закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня 

 7-А,Б (наказ МОН України від 20.04.2018р. № 405) 

 8-А,Б  

 9-А,Б  

№5 10-А,Б Таблиця №2,3 Типової освітньої програми 

  закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня 

  (наказ МОН України від 28.11.2019р. № 1493) 

   

№6 11-А Таблиця №2,3 Типової освітньої програми 

  закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня 

  (наказ МОН України від 28.11.2019р. № 1493) 

   

 

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-х класів -805 

годин/ навчальний рік; для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік; для 3-х класів  

- 910 годин/навчальний рік, для 4-х класів — 910 годин/навчальний рік; для 5-х 

класів -1085 годин/навчальний рік; для 6-х класів - 1190 годин/навчальний рік; 

для 7х класів -1225 годин/навчальний рік ; для 8х - 1260 годин/навчальний рік; 

для 9-х –1260 годин/навчальний рік; для 10х - 1330 годин/навчальний рік; для 

11-х–1330 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального 

навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах (додатки 1-6).  
Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру рівнів освіти, 

встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками 

навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. 

Навчальні плани передбачають реалізацію освітніх галузей Типового 

навчального плану Державного стандарту через окремі предмети.  
Освітня галузь «Мовно–літературна» з урахуванням вікових особливостей 

учнів у навчальних планах реалізується через такі інтегровані курси і навчальні 

предмети: 
 

1 клас – інтегрований курс «Навчання грамоти»; 
 

2 клас – навчальні предмети «Українська мова», «Читання»; 
 

3 клас – навчальні предмети «Українська мова», «Читання». 



Освітня галузь «Мистецтво» у 1-4 класах реалізується через предмети 

вивчення за окремими видами мистецтва: музичне мистецтво, образотворче 

мистецтво. 
 

Освітня галузь «Інформатична» реалізується через предмет «Інформатика» 

(у курсі «Я досліджую світ») у 2 класах; через предмет «Інформатика» у 3 

класах з урахуванням інтеграції змісту інформатики зі змістом інших галузей. 
 

Освітня галузь «Суспільствознавство» у 5 класах реалізується через курс 

«Історія України (Вступ до історії)». В 6-х класах навчальні предмети „Історія 

України” та „Всесвітня історія” вивчаються інтегрованим курсом «Всесвітня 

історія. Історія України».  

В 7-9-х класах освітня галузь «Математика» реалізується через предмети 

«Алгебра» та «Геометрія».  
Освітня галузь „Мистецтво” в 5-9-х класах реалізується інтегрованим 

курсом «Мистецтво».  
Освітня галузь „Технології” в 5-9-х класах реалізується через предмет 

„Трудове навчання”. 

При викладанні предмету „Трудове навчання” використовуються модулі: 
 
 
 

Клас Блок   Модулі   

 Технологія  1.Технологія  виготовлення виробів  з 

 виготовлення виробів з текстильних і   нетканих матеріалів 

5 класи текстильних і нетканих ручним способом.   

 матеріалів ручним 2.Технологія виготовлення м’якої 

 способом.  іграшки.    

 Технологія  1.Технологія виготовлення та 

6 класи 
виготовлення та оздоблення виробів вишивкою.  

оздоблення виробів 2.Технологія виготовлення народної  

 вишивкою.  ляльки.    

 Технологія      

7 класи 
виготовлення виробів з 1.Технологія виготовлення  виробів 

волокнистих матеріалів плетених гачком.   

   

 плетених гачком     

 Проектування та     

8 класи 
виготовлення виробів 1.Технологія української народної 

інтер`єрного 
 

вишивки. 
   

     

 призначення      

 Проектування та     

9 класи виготовлення  1.Технологія оздоблення одягу.  

 комплексного виробу     

 

В 10 класі при вивченні предмету «Технології» використовується базовий 
модуль «Комп’ютерне проектування».  
В 11 класі при вивченні предмету «Технології» використовується базовий 

модуль «Техніки декоративно-ужиткового мистецтва». 



Відповідно до листа МОН України від 10.04.2020р.№1/9-205 назву 
навчального предмета «Захист Вітчизни» змінено на «Захист України».  

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом в 10-

11класах, забезпечується вибірково-обов'язковими предметами: «Інформатика» 

та «Технології». Години, передбачені на вибірково-обов'язкові предмети 

розподіляються між двома обраними предметами.  

У 5 класах запроваджено, у 6-11 продовжено вивчення другої іноземної 
мови: німецької або французької (за вибором учнів):  

-5А,5Б,6А,6Б,7А,7Б,8А,8Б,9А,9Б,10А, 10Б,11А- німецька мова; 
-5В,5Г,6А,6В,7А,7Б, 8А,8Б,9А,9Б,10Б,11А- французька мова.  
Варіативна складова навчального плану визначається з урахуванням 

спеціалізації освітнього закладу, освітніх запитів здобувачів освіти та їхніх 

батьків, фахової підготовки педагогічних кадрів, матеріальнотехнічного 

забезпечення закладу освіти. Варіативна складова навчальних планів 

використовується на:  
 підсилення предметів інваріантної складової. У такому разі розподіл 

годин на вивчення тієї чи іншої теми навчальної програми здійснюється 
вчителем самостійно. Розподіл годин фіксується у календарному плані, який 

погоджується заступником директора освітнього закладу;

 запровадження факультативів, курсів за вибором;

 індивідуальні заняття та консультації. 

Варіативність змісту початкової,базової та загальної середньої освіти 

реалізується через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що 

створює простір для задоволення освітніх потреб здобувачів освіти, 

вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.  

Організація роботи факультативів та курсів за вибором здійснюється за 

навчальними програмами, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і 

науки України. 
 

Інформація  

про реалізацію варіативної складової навчального плану 

 

За рахунок годин варіативної складової заплановано вивчення таких предметів: 
 
 
 

Клас Предмет К-ть Програма 

  годин  

1-3 Українська мова 1 Навчальна програма під редакцією 
класи   О.Я.Савченко (наказ МОН від 

   08.10.2019р. №1273) 

4 Українська мова 1 Програма для загальноосвітніх 

класи   навчальних закладів з українською 

   мовою навчання, затверджена МОН 

   України (наказ № 1050 від 12.09.11) 



Факультативи, курси за вибором 

 

Клас Назва К-ть Програма 

 факультативу годин  

5-А,Б,В,Г Права дитини 1 Програма курсу «Права дитини» 35 

   годин, Майорський В.В., Левчишена 

   О.М. (лист Інституту модернізації 

   змісту освіти Міністерства освіти і 

   науки України від 02.07.2018р. № 

   22.1/12-Г-473) 
    

6-А,Б,В Права дитини 1 Програма курсу «Права дитини у 

 у вільній  вільній країні» 35 годин, Левчишена 

 країні  О.М., Майорський В.В. (лист Інституту 

   модернізації змісту освіти Міністерства 

   освіти і науки України від 02.07.2018р. 

   № 22.1/12-Г-473) 

5-А,Б,В,Г Родинні 0,5 Програма курсу «Родинні фінанси» 17 

 фінанси  годин, за редакцією Смовженко Т.С. 

   (лист Інституту інноваційних 

   технологій і змісту освіти від 29.05.2015 

   № 14.1/12-Г-328). 
    

6-А,Б,В Етика 0,5 Програма для загальноосвітніх 

   навчальних закладів затверджена МОН 

   України (лист № 1/11-6611 від 

   23.12.2004р.) 

10-А,Б Геометрія 1 Апостолова Г.В. «Готуємось до ЗНО». 

    

11-А Геометрія 1 Веретельник О.П., Хабарова М.М., 

   Шатило Г.І. «Факультативний  курс з 

   геометрії для учнів 11 класу». 

 

Індивідуальні заняття 
 

Клас Предмет К-ть годин 

7-А,Б Математика 1 

8-А,Б Історія України 1 

 Математика 0,5 

10-А,Б Історія України 1 

 Хімія 1 

   

11-А Історія України 1 

 Хімія 1 

 Біологія 0,5 

 Українська мова 0,5 

https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKQWdtUlJ4NkxhWDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKQWdtUlJ4NkxhWDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKQWdtUlJ4NkxhWDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKQWdtUlJ4NkxhWDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKQWdtUlJ4NkxhWDA/view?usp=sharing


За рішенням педагогічної ради від 24.06.2020р. протокол №10 години 
варіативної складової використано на підсилення вивчення таких предметів: 

- 1-4 класи – українська мова;  
- у 7,8-х,10-11-х класах виділено години на індивідуальні заняття та на 

роботу з обдарованими дітьми з предметів: українська мова,  

математика, історія України, хімія, біологія.  

Також визнано доцільним включення до варіативної складової 

навчального плану факультативів та курсів за вибором: 

- 10, 11 класи – Геометрія; 

- 5 класи – Права дитини; 

- 5 класи-  Родинні фінанси; 

- 6 класи – Права дитини у вільній країні; 

- 6 класи – Етика;  

За рішенням педагогічної ради (протокол від 24.06.2020р. №10) зміст 

навчальних занять, облік відвідування та навчальні досягнення здобувачів 

освіти із навчальних предметів та курсів за вибором фіксуватимуться записами 

у класних журналах та оцінюватимуться відповідно до критеріїв оцінювання 

навчальних досягнень здобувачів освіти.  

Зміст навчальних занять, облік відвідування здобувачів освіти 

факультативів та індивідуальних занять фіксуватимуться у спеціальних 

журналах та не оцінюватимуться.  

Предмети, на вивчення яких відведено 0,5 годин та 1,5 години будуть 
викладатись протягом навчального року через тиждень.  

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється 

відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 

«Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних 

закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх 

шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх 

навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні 

окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами). 
 

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено відповідно 

до вимог Державних санітарних правил і норм влаштування загальноосвітніх 

навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу 

(ДСанПіН5.5.2.008-01). 
 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 

року № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти" години фізичної культури не враховуються при 

визначенні гранично допустимого навантаження учнів. Для учнів з 

інклюзивним навчанням, які потребують корекції фізичного та (або) 

розумового розвитку години фізичної культури враховуються при визначенні 

гранично допустимого навантаження.  

При викладанні предмету «Фізична культура» використовуються змістові лінії 

та модулі (погоджено на засіданні педагогічної ради закладу освіти (протокол 
від 24.06.2020р. протокол №10): 



1-3 класи: Рухова діяльність, Ігрова та змагальна діяльність; 

4 класи: Вправи для формування культури рухів з елементами гімнастики; 

Стрибкові вправи; 

Вправи для активного відпочинку;  

Вправи для оволодіння навичками 

пересувань; Вправи для опанування володіння 

м’ячем; Розвиток фізичних якостей;  

5-7 класи: Футбол, Гімнастика, Волейбол, Баскетбол, Легка атлетика; 

8 класи: Гімнастика, Баскетбол, Волейбол, Футбол; 

9 класи: Баскетбол, Волейбол, Футбол, Гімнастика; 

10-11 класи: Баскетбол, Волейбол, Гімнастика.  

Особливості організації освітнього процесу  

Відповідно до листа МОН України від 30.09.2016 № 1/9-514 «Про 

особливості викладання математики (рівень стандарту) в 10-11 класах 

загальноосвітніх навчальних закладів» при вивченні математики облік 

відвідування та оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 10-11 

класів здійснюється у класних журналах на окремих сторінках: «Математика. 

Алгебра і початки аналізу», «Математика. Геометрія».  

У I семестрі на вивчення алгебри і початків аналізу відводиться 1 година 
на тиждень, на вивчення геометрії – 2 год.на тиждень.  

У II семестрі на вивчення алгебри і початків аналізу відводиться 2 година 
на тиждень, на вивчення геометрії – 1 год.на тиждень.  

Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичного окремо з 

алгебри і початків аналізу і окремо з геометрії. Семестрова оцінка з математики 

виводиться як середнє арифметичне семестрових оцінок з двох математичних 

курсів (алгебри і початків аналізу та геометрії).  
Вивчення базового предмета «Фізика і астрономія» в 11класі 

здійснюватиметься як два окремі предмети - «Фізика» (за програмою 

авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.), «Астрономія» (за 

програмою авторського колективу під керівництвом Яцківа Я. Я.). В 10 класі 

вивчення фізики здійснюватиметься за програмою «Фізика 10-11» (рівень 

стандарту та профільний рівень), авторського колективу під керівництвом 

Локтєва В.М.).  
Для задоволення пізнавальних інтересів та освітніх потреб здобувачів 

освіти 10-11класів, з метою підготовки та успішної здачі зовнішнього 

незалежного оцінювання було проведено перерозподіл годин:  
- в 10 класі предмет «Захист України» зменшено з 1,5 годин до 1 години для 

збільшення годин на вивчення історії України ( з 1,5 годин до 2 годин);  
- в 11 класі предмет «Технології» зменшено з 2 годин до 1 години для 

збільшення годин на вивчення історії України (з 1,5 годин до 2 годин) та 

всесвітньої історії (з 1 години до 1,5годин); -в 11 класі кількість годин з 

предмету «Німецька/Французька мова» зменшено з  
3 до 2 для збільшення годин на вивчення предметів варіативної складової: 

історії України, української мови, хімії, біології ( за вибором учнів).  
-в 10 класі кількість годин з предмету «Німецька/Французька мова» зменшено 

з 3 до 2 для збільшення годин на вивчення предметів варіативної складової: 
історії України, хімії ( за вибором учнів). 



Особливістю освітнього процесу в закладі освіти є організація 
інклюзивного навчання.  

У 2020-2021 н. р. продовжують функціонувати 4-В, 5-В (інклюзивні) класи 

та відкривається 1-В клас з інклюзивним навчанням. Навчальні плани 

здобувачів освіти з інклюзивним навчанням розміщено в Індивідуальних 

програмах розвитку дітей з ООП 

 

Структура 2020-2021 навчального року 

 

Структуру 2020-2021навчального року визначено відповідно до листа 

Департаменту освіти і науки Виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 14.08.2020 року № 063-4508 

«Про структуру 2020-2021навчального року».  

Відповідно до статті 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту» 
освітній процес організовується в межах навчального року, що розпочинається  

у День знань – 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується 
не пізніше 1 липня наступного року.  

Тривалість канікул протягом навчального року не може становити менше 

30 календарних днів.  
Відповідно до рішення педагогічної ради (протокол від 31.08.2020р. №1) 

визначено структуру 2020-2021н.р.. 

1 вересня- свято День знань.  
Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: 

І семестр – з 01 вересня по 24 грудня 2020 року; ІІ семестр – з 
11 січня по 28 травня 2021 року; 

 

осінні канікули – з 26 жовтня по 01 листопада 2020 року; 

зимові канікули – з 25 грудня 2020 року по 10 січня 2021 

року; весняні канікули – з 22 по 28 березня 2021 року. 

 

Враховуючи, що через спалах коронавірусу COVID-19 тривають карантинні 

обмеження, структура навчального року може коригуватися в залежності від 

епідемічної ситуації. 
 

 

Режим роботи 
 

У 2020-2021 н.р. в 1-11 класах передбачено п’ятиденний робочий тиждень. 

Режим роботи визначено на основі нормативно-правових актів і відповідно до 

статті 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення», на виконання пункту 17 постанови Кабінету 

Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину 

та з запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із 

значним поширенням гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» та згідно постанови № 50 від 22 серпня 2020 

року «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період 

карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)» 



 Для 1-х класів 

І урок  08.40-09.15 

перерва  09.15-09.25 

ІІ урок  09.25-10.00 

перерва  10.00-10.20 

ІІІ урок  10.20-10.55 

перерва  10.55-11.15 

ІV урок  11.15-11.50 

перерва  11.50-12.15 

V урок  12.15-12.50 

 Для 2-4-х класів 

І урок  08.20-09.00 

перерва  09.00-09.20 

ІІ урок  09.20-10.00 

перерва  10.00-10.20 

ІІІ урок  10.20-11.00 

перерва  11.00-11.20 

ІV урок  11.20-12.00 

перерва  12.00-12.15 

V урок  12.15-12.55 

перерва  12.55-13.10 

VI урок  13.10-13.50 

 Для 5-11-х класів 

І урок  08.30-09.15 

перерва  09.15.-09.25 

ІІ урок  09.25.-10.10 

перерва  10.10.-10.20 

ІІІ урок  10.20.-11.05 

перерва  11.05.-11.15 

ІV урок  11.15.-12.00 

перерва  12.00.-12.20 

V урок  12.20.-13.05 

перерва  13.05.-13.15 

VI урок  13.15.-14.00 

перерва  14.00.-14.10 

VIІ урок  14.10.-14.55 

   



У закладі освіти запровадити режим роботи відповідно до рівнів епідемічної 

небезпеки поширення COVID-19 адаптивного карантину.  
При жовтому рівні - очно-дистанційне (змішане) навчання в закладі освіти:  
1. Переведення на змішане навчання «предмет – дистанційно»: 

11А – Захист України, фізична культура;  
10А, 10Б – Захист України, фізична 

культура; 9А, 9Б – трудове навчання; 7А, 7Б 

– трудове навчання;  
6А, 6Б, 6В – трудове навчання;  
5А, 5Б, 5В, 5Г – трудове навчання.  

2. Переведення у режим дистанційного навчання викладання окремих 
 

предметів з груповими очними консультаціями за розкладом один раз на 

місяць за рішенням педагогічної ради.  

8А. 8Б, 9А, 9Б – мистецтво;  

9А, 9Б - основи здоров'я.  

3. Проведення окремих видів гурткової роботи у дистанційному режимі.  

4. Забезпечення проведення уроків на свіжому повітрі. 
 

При помаранчевому рівні - очно-дистанційне (змішане) навчання в закладі 

освіти: 
 

1.Поділ класів з кількістю учнів більше 20 навпіл для подальшого відвідування 

закладу освіти групами учнів через день (за згодою батьків), а саме: 
 

1А, 1Б. 1В, 2А, 2В, 3А, 3Г, 4А, 4Б, 4В, 4Г, 5А, 5Б, 5В, 6А, 6Б, 7Б, 8Б, 9А, 9Б, 10Б.  

2. Переведення на змішане навчання «предмет – дистанційно»:  

11А – Захист України, фізична культура, технології;  

10А, 10Б – Захист України, фізична культура, технології;  

9А, 9Б – трудове навчання;  

7А, 7Б – трудове навчання;  

6А, 6Б, 6В – трудове навчання, етика;  

5А, 5Б, 5В, 5Г – трудове навчання. 
 

3. Переведення у режим дистанційного навчання викладання окремих 

предметів з груповими очними консультаціями за розкладом один раз на 

місяць за рішенням педагогічної ради. 
 

8А. 8Б, 9А, 9Б – мистецтво;  

9А, 9Б - основи здоров'я  

4. Проведення окремих видів гурткової роботи у дистанційному режимі.  

5. Максимальне забезпечення навчання на свіжому повітрі. 
 

При червоному рівні епідемічної небезпеки освітній процес переводиться 

в дистанційний формат. При організації освітнього процесу за технологіями 

дистанційного навчання (у семестрі - більше за 50% від кількості уроків) 

оцінювання з фізичної культури, трудового навчання, технологій, 

образотворчого мистецтва, музичного мистецтва, основ здоров'я та окремих 

предметів варіативної складової здійснювати не за 12-бальної системою, а 

зараховано/не зараховано (за погодженням з МОНУ). 



      Додаток 1 

    (складений за Типовим навчальним планом до 

     Типової освітньої програми 

   під керівництвом О.Я. Савченко наказ МОН від 21.03.2018 №268 

    зі змінами в наказі МОН від 08.10.2019 № 1272) 

  Робочий навчальний план для 1-2-х класів   

Назва    
Кількість годин на тиждень/ рік 

    

освітньої галузі,предмета,   
1А,1Б,1В,1Г 2А,2Б,2В, 2Г Разом     

   Класи    

   Інваріантний складник   

Мовно-літературна:   7+1 (245+35) 7+1(245+35) 64(2240) 

Українська мова (мова навчання)     

Іншомовна:    2(70) 3(105) 20(700) 

Англійська мова       

Математична    4 (140) 4(140) 32 (1120) 

Математика       

Я досліджую світ (природнича,     

громадянська й історична, cоціальна, 3 (105) 3(105) 24 (840) 

здоров’язбережувальна галузі)     

Технологічна: Дизайн і технології  1 (35) 1(35) 8 (280) 

Інформатична: Інформатика  - 1(35) 4(140) 

Мистецька:       

Музичне мистецтво   1 (35) 1(35) 8 (280) 

Образотворче мистецтво   1 (35) 1(35) 8 (280) 

Фізкультурна*    3 (105) 3(105) 24 (840) 

Фізична культура       

Усього    20+3 22+3  

    (700 + 105) (770+105) 192(6720) 

Загальнорічна кількість навчальних годин 805 875 6720 

Гранично   допустиме   тижневе/   річне   навчальне    

навантаження учня   20/700  168/5880 

     22/770  

Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються 
805 

 
6720 

з бюджету 
   

875      

Директор школи     Наталія СУРМА  



Додаток 2  
(складений за Типовим навчальним планом  

до Типової освітньої програми  
під керівництвом О.Я. Савченко  

наказ МОН від 27.12.2018 №1461 зі змінами  
у наказі МОН від 08.10.2019  №1273) 

 
 

 Робочий навчальний план для 3-х класів  

Назва Кількість годин на тиждень/ рік 
 

освітньої галузі,предмета, 
3А, 3Б, 3В, 3Г Разом  

 Класи  

 Інваріантний складник   
 

Мовно-літературна:    

Українська мова (мова навчання)  7+1(245+35) 32(1120) 
     

Іншомовна:     

Англійська мова   3(105) 12(420) 
     

Математична     

Математика   5(175) 20 (700) 
    

Я досліджую світ (природнича,    

громадянська й історична, cоціальна,  3(105) 12 (420) 

здоров’язбережувальна галузі)    
     

Технологічна: Дизайн і технології  1(35) 4 (140) 

Інформатична: Інформатика  1(35) 4(140) 
     

Мистецька:     

Музичне мистецтво  1(35) 4 (140) 

Образотворче мистецтво  1(35) 4 (140) 
     

Фізкультурна*     

Фізична культура   3(105) 12 (420) 
     

Усього   23+3 92+12 

   (805+105) (3220+420) 
    

Загальнорічна кількість навчальних годин  910 3640 
    

Гранично   допустиме   тижневе/   річне навчальне  

92/3220 навантаження учня   
 

23/805 
 

    

   

Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються  
3640 

з бюджету 
  

910    
    

     

 
 

Директор школи Наталія СУРМА 



Додаток 3  
(складений за за таблицею 4 до Типової освітньої  

програми закладів загальної середньої освіти  
І ступеня (наказ МОН від 20.04.2018 № 407) 

 
 

Робочий навчальний план 
 

4-х класів з українською мовою навчання з поглибленим вивченням англійскої мови 
 

   Кількість годин на тиждень у класах 

Освітні галузі 

 Навчальні предмети   
 

   

 

4 а,б,в,г Разом    

     

   Українська мова навчання 
     

  1.Загальноосвітній цикл  
     

  Українська мова 
7+1 32    

Мова і література     
  Англійська мова 4 16 
   

     
Математика  Математика 4 16 

   

     
Природознавство  Природознавство 2 8    

     
Суспільствознавство  Я у світі 

1 4    

     
  Музичне мистецтво, 

0,5 2    

Мистецтво 
    
 

Образотворче мистецтво 
0,5 2 

  

   

     
Технології  Трудове навчання 1 4 

     

  Інформатика 1 4 
     

Здоров’я і фізична культура  
Основи здоров’я 1 4   

     

  Фізична культура 3 12 

     
Разом  

23+3 104    

   
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня 23 92 

   

Всього ( без урахування поділу класів на групи) 26 104 
     

 
 
 
 

Директор школи Наталія СУРМА 



Додаток 4  
складений за додатком 3 

до Типової освітньої програми 

закладів загальної середньої освіти 
ІІ ступеня (наказ МОН України 

від 20.04.2018 р. № 405)  
Робочий навчальний план 

для 5–9 класів  
з навчанням українською мовою і 

поглибленим вивченням англійської мови   

      Кількість годин на тиждень у класах  

 Освітні науки  Навчальні предмети 5а,б,в,г  6 а,б,в  7 а,б 8 а,б  9 а,б 5-9 
               

       Українська мова навчання    

   І. Інваріантна складова         
               

   Українська мова 3,5  3,5  2,5  2  2  37,5 

   Українська література 2  2  2  2  2  26 

 Мови і літератури  Англійська мова 5  5  5  5  5  65 
  

Німецька/французька 2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

26         
          

               

   Зарубіжна 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

   
26    

література 
    

2 
 

             

 
Суспільствознавство 

Історія України 1  1  1  1,5  1,5  15 
 

Всесвітня історія - 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

9         

   Основи правознавства -  -  -  -  1  2 

 Мистецтво  Мистецтво 1  1  1  0,5  0,5  11 

   Математика 4  4  -  -  -  28 

 Математика  Алгебра -  -  2  2  2  12 

   Геометрія -  -  2  2  2  12 

   Природознавство 2  -  -  -  -  8 

   Біологія -  2  2  2  2  18 

 Природознавство  Географія -  2  2  2  1,5  17 

   Фізика -  -  2  2  3  14 

   Хімія -  -  1,5  2  2  11 

 
Технології 

 Трудове навчання 2  2  1  1  1  20 
  

Інформатика 1 
 

1 
 

1 
 

2 
 

2 
 

17         

 Здоров'я і фізична  Основи здоров'я 1  1  1  0,5  0,5  11 

 культура  Фізична культура 3*  3*  3*  3*  3*  39* 

  Разом: 26,5+3* 29,5+3* 31+3*  31,5+3*  33+3*  424,5  
385,5+39*   

2. Варіативна складова 

   Права дитини (35 годин) 1     4 
 Курс за вибором         
  

Родинні фінанси 0,5 
    

2        

   (17 годин)       
   Права дитини у вільній  1    3 

   країні  (35 годин)       

   Етика (17 годин)  0,5    1,5 

    -    -  

 Індивідуальні заняття  Історія України  
- 

 1  2 
   Математика  1 0,5  3       

         

 Гранично допустиме навчальне навантаження на  
28 31 32 33 33 401   

учня         

 Всього (без урахування поділу класів на групи) 
28+3 31+3 32+3 33+3 33+3 440     

           
 
 

 

Директор школи Наталія СУРМА 



 
    Додаток 5 

 складений за таблицями 2,3 Типової освітньої 
 програми закладів загальної середньої освіти ІІІ 

 ступеня (наказ МОН України від 28.11.2019 р. 
    № 1493) 

Робочий навчальний план  

для 10-А класу з навчанням українською мовою  

з профілем іноземна філологія  

    

Предмети  Кількість годин на тиждень у 

  класах  

Базові предмети  10-А,Б клас  Усього 

Українська мова  2  4 

Українська література  2  4 

Зарубіжна література  1  2 

Англійська мова  2+3  4+6 

Німецька/французька мова  2  4 

Історія України  2  4 

Всесвітня історія  1  2 

Громадянська освіта  2  4 

Математика (алгебра і початки аналізу та  
3 

 
6 

геометрія) 
  

    

Біологія і екологія  2  4 

Географія  1,5  3 

Фізика**  3  6 

Хімія  1,5  3 

Фізична культура  3*  6* 

Захист України  1  2 

Вибірково-обов’язкові предмети Інформатика  2  4 

Технології  1  2 

Разом  32+3*  64+6* 

Факультативні курси та індивідуальні заняття    

Факультативи     

Геометрія  1  2 

Індивідуальні заняття     

Історія України  1  2 

Хімія  1  2 

     

Гранично допустиме тижневе навантаження на  
33 

 
66 

учня   

    

Усього фінансується  38  76 

Директор школи  Наталія СУРМА 
 
 
 

 

**Навчання фізики здійснюватиметься за програмою «Фізика 10-11» (рівень стандарту та 
профільний рівень), авторського колективу під керівництвом Локтєва В.М.) 



Додаток 6 

складений за таблицями 2,3 Типової освітньої 

програми закладів загальної середньої освіти ІІІ 

ступеня (наказ МОН України від 28.11.2019р. № 1493) 
 
 
 
 

Робочий навчальний план для 11-А класу з навчанням українською мовою з профілем 

іноземна філологія  
 

Предмети Кількість годин на тиждень у класах 

Базові предмети 11-А клас Усього 

Українська мова 2 2 

Українська література 2 2 

Зарубіжна література 1 1 

Англійська мова 2+3 5 

Німецька/французька мова 2 2 

Історія України 2 2 

Всесвітня історія 1,5 1,5 

Математика (алгебра і початки аналізу та 
3 3 

геометрія)   

Біологія і екологія 2 2 

Географія 1 1 

Фізика 3 3 

Астрономія 1 1 

Хімія 2 2 

Фізична культура 3* 3* 

Захист України 1,5 1,5 

Вибірково-обов’язкові предмети Інформатика 1 1 

Технології 1 1  
Разом 31+3* 31+3* 

Факультативні курси та індивідуальні заняття    

Факультативи    

Геометрія 1  1 

Індивідуальні заняття    

Історія України 1  1 

Хімія 1  1 
Біологія 0,5  0,5 

Українська мова 0,5  0,5 

Гранично допустиме тижневе навантаження на 
33 

 
33 

учня 
 

   

Усього фінансується 38  38 

Директор школи  Наталія СУРМА  


